Příloha č. 3 závěrečného účtu obce za rok 2018
1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou dostupné
dálkovým přístupem na www.dolniredice.cz. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu.

2. Stav účelových fondů
Sociální fond – tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem, statutem sociálního fondu ze dne
1.1.2018 schváleným zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 a pravidly sociálního fondu
platnými od 1.1.2018. Prostředky sociálního fondu se evidují na běžném účtu obce.
Stav k 31.12.2018 – 25 136,- Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 1 216 134,- Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány,
nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volbu prezidenta ČR ve výši
64,- Kč a z dotace na volby do obecních zastupitelstev ve výši 5 430,36 Kč byly vráceny do
státního rozpočtu dne 16. 1. 2019.
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4. Doplňující údaje k závěrečnému účtu obce Dolní Ředice za rok 2018
Příjmová část
V tomto roce byly daňové příjmy v třídě č. 1 v porovnání s rokem 2017 o 12% vyšší. U
nedaňových příjmů tvořilo nejvyšší částku nájemné od Lesního družstva Vysoké Chvojno,
dále nájemné z nebytových prostor a příjmy od Ekokomu a podobných organizací za zpětný
odběr odpadů z obalů a elektrospotřebičů. V kapitálových příjmech třídy č. 3 se objevil příjem
za menší prodaný pozemek. Přijaté dotace třídy č. 4 jsou rozepsány v příloze č. 3 odst. 3
závěrečného účtu.

Výdajová část
Neinvestiční výdaje třídy č. 5. Výdaje byly použity především na chod obecního úřadu,
základní a mateřské školy, na údržbu veřejného prostranství, veřejného rozhlasu a osvětlení,
opravy a údržbu budov, zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Opravy a údržba – největší částku letos tvořily opravy techniky na vzhled obce, dále opravy
hasičské techniky, veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení, uskutečnila se oprava
kanalizačních vpustí v obci a oprava spojovacích chodeb v MŠ, oprava topení a vody na OÚ,
drobné opravy v obecních objektech a v ZŠ.
Drobný majetek - jednotka sboru dobrovolných hasičů si doplnila vybavení (zásahové obleky,
obuv, hadice). Do dílny se nakoupilo potřebné nářadí (vrtací kladivo, řezačka, lisovací
kleště), na obecní úřad se zakoupil nový hudební systém Sony, do sálu bezdrátový systém,
pro potřebu spolků plynové topidlo, na sběrný dvůr se pořídil odvlhčovač.
Kultura: spolky pořádaly plesy a zábavy, obec uspořádala vítání občánků, oslavy zlatých
svateb, burzu odložených věcí, dětský karneval, pálení čarodějnic s loutkovým představením
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, zájezd do Prahy na muzikál Iago, v říjnu proběhly 3-denní
oslavy 100 let vzniku republiky, zájezd do Národního divadla na představení Pýcha a
předsudek, zájezd na vánoční trhy do Prahy a muzikál Sugar, vánoční zpívání s rozsvícením
vánočního stromku, vánoční koncert, obec spolupořádala dětský den na téma Česká
republika, v centru obce proběhlo vystoupení cirkusu Moravan, v sále proběhl kurz
zdravovědy.
Investiční výdaje třídy č. 6. Pokračovalo se s projekty Zvýšení bezpečnosti dopravy-I.etapa
(chodníky po obci), Odborná učebna při ZŠ, Navýšení kapacity ZŠ a přístavba tělocvičny
(projektová dokumentace), realizovala se akce Zvýšení bezpečnosti II.etapa (chodník u ZŠ)
a byl postaven nový plot v ZŠ, dále se pokračuje s rekonstrukcí technického dvora. Započalo
se s projekty Statické zajištění stropu v ZŠ, zrekonstruovala se část veřejného osvětlení, byly
zakoupeny nové autobusové čekárny, komunální vysavač a traktor TYM (částečně uhrazen,
na zbytek se vzal úvěr).

